Clausuleblad ONHEILENDEKKING GEBOUWENVERZEKERING
1.

Omvang van de dekking

1.1

Een plotseling en onverwacht van buiten komend onheil, binnen het in de polis omschreven gebouw, niet zijnde een
evenement elders in de polisvoorwaarden BG02 onder de Rubrieken A en B met name genoemd. Onder een van
buiten komend onheil wordt verstaan een voor het object van verzekering van buiten komende plotselinge
gebeurtenis.

2

Uitsluitingen

2.1

De in polisformulier BG02 genoemde uitsluitingen volgens art. 2.6.1 (molest, atoomkernreacties, aardbeving,
vulkanische uitbarsting en overstroming) zijn eveneens op deze dekking van toepassing.

2.2

Ongedierte

2.3

Huisdieren
Dieren welke door verzekeringnemer worden gehouden, voor zover deze schade hierbij normaal te verwachten is .

2.4

Verontreiniging
Ontstaan door of in verband met verontreiniging van bodem, lucht of water.

2.5

Verwachtbaar
Menselijk handelen, dat als gevolg van dit handelen normaal te verwachten is.

2.6

Opzet
Schade veroorzaakt door opzet , grove schuld, grove nalatigheid of met goedvinden van verzekerde veroorzaakte
schade.
In dit verband zullen verzekeraars geen beroep doen op eigen schuld van verzekerde als bedoeld in art. 276 WvK.

3

Bedrog
Verzekerde verliest alle recht op schadevergoeding, indien bij de aanspraak daarop in enig opzicht bedrog van hem of
van iemand handelende namens hem, mocht blijken.

4

Schaderegeling
Indien de verzekerde objecten ten gevolge van een door dit clausuleblad gedekt evenement worden vernietigd of
beschadigd gedurende de tijd dat deze objecten zich bij het op het polisblad genoemde gebouw bevinden, zullen
verzekeraars in afwijking van het in polisformulier BG02 hieromtrent gestelde verzekerde als volgt schadeloosstellen:

4.1

In geval van partiële schade:
Door vergoeding van de reparatiekosten, benevens de gewone vracht-/ verzendingskosten, zulks op grond van door
verzekerde te overleggen rekeningen danwel na benoeming van experts zoals omschreven in art. 5.2 en verder van
de Algemene Verzekeringsvoorwaarden BG02.
De waarde van het oude materiaal zal in mindering op het schadebedrag worden gebracht.
Overuren, ijlvrachten en dergelijke worden niet vergoed.
Extra kosten, ontstaan door eventuele veranderingen of verbeteringen bij gelegenheid van een reparatie aangebracht,
komen voor rekening van verzekerde;

4.2

In geval van totale schade:
Door vergoeding van de waarde welke de verzekerde objecten hadden onmiddellijk vóór de schade, dit is de waarde
op de dag van de schade, vermeerderd met de kosten van vracht, doch verminderd met een redelijk bedrag voor
afschrijving (met een maximum van 80 % van de waarde) en de restwaarde.
Bereiken of overtreffen de kosten bedoelde waarde dan geldt het object als geheel te zijn verwoest.

4.3

Eigen risico:
Verzekerde draagt van elke schade die op basis van dit clausuleblad voor vergoeding in aanmerking komt een eigen
risico van € 100,-, tenzij volgens het polisblad een ander bedrag is overeengekomen;

5

Overige voorwaarden
Voor zover niet in strijd met het hiervoren omschrevene zijn overigens de Algemene Verzekeringsvoorwaarden BG02,
alsmede de geldende bijzondere voorwaarden en clausules, van toepassing.

